SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „SZKOŁA DLA RODZCIÓW I WYCHOWAWCÓW” W 2011 ROKU
Edukator

Grupy dla rodziców
i wychowawców

Grupy dla profesjonalistów

Superwizja dla realizatorów
Grupy wsparcia
dla absolwentów

Promocja

Inne
Konferencje, seminaria

województwo dolnośląskie

1 grupa: 13 osób

Krystyna Adaśko

Ewa Jonek

we współpracy
z Małgorzatą Simm
2 grupy: 18 osób

Superwizja dla realizatorów:
20 spotkań, 1 osoba
• rozmowy telefoniczne
• kontakty mailowe

Inni realizatorzy

9 grup: 105 osób

Grupy wsparcia dla absolwentów: 10 rozmów z rodzicami

Razem
dolnośląskie

11 grup: 123 osoby
w tym programem
objęto:
1 szkołę
106 rodziców
17 nauczycieli

Superwizja dla realizatorów:
20 spotkań, 1 osoba
Grupy wsparcia dla absolwentów: 10 rozmów z rodzicami
Rozmowy telefoniczne,
kontakty mailowe

1 grupa: 13 osób

•

akcja ulotkowa w przedszkolach Wałbrzycha

województwo kujawsko-pomorskie
we współpracy:
z Ewą PrzybylakMausolf
2 grupy: 30 osób
Grażyna
Szczepańska

- Promocja „Szkoły dla rodziców i wychowawców” na konferencji podsumowującej projekt „Klucz do uczenia-program
wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli”

we współpracy
z Iwoną Czyż-Zaleską
3 grupy: 44 osoby
1 grupa: 9 osób

1 grupa: 18 osób

Superwizja dla realizatorów:
2 spotkania, 4 godz., 9 osób

10 szkoleń dla rady pedagogicznej

- 4 prezentacje programu na spotkaniach
z pedagogami szkolnymi
- 2 na spotkaniach z dyrektorami szkół
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Edukator

Grupy dla rodziców
i wychowawców

Izabela
Nowakowska

we współpracy
z Elżbietą Brzozowską
1 grupa : 16 osób

Inni realizatorzy

4 grupy: 61 osób

Razem kujawskopomorskie

11 grup:160 osób
w tym programem
objęto:
50 szkół
3 rodziców
157 nauczycieli

Grupy dla profesjonalistów

1 grupa: 18 osób

Superwizja dla realizatorów
Grupy wsparcia
dla absolwentów

Promocja

Inne
Konferencje, seminaria

Superwizja dla realizatorów:
2 spotkania, 4 godz., 9 osób

województwo lubelskie
Magdalena
KrólikowskaGrzelak
Maria Nykiel
Inni realizatorzy

47 grup: 529 osób

Razem
lubelskie

47 grup: 529 osób
w tym programem
objęto:
40 szkół,
470 rodziców,
59 nauczycieli

2 grupy: 24 osoby

2 spotkania superwizyjne dla
realizatorów: 26 osób, 6 godzin
4 grupy wsparcia dla absolwentów, 30 godzin, 46 osób

2 grupy: 24 osoby

Superwizja dla realizatorów:
2 spotkania: 6 godzin, 26 osób
Grupy wsparcia dla absolwentów: 4 grupy: 30 godzin,
46 osób

Współpraca z samorządem lokalnym, parafią
ulotki, promocja na radach pedagogicznych

Warsztat promujący Szkołę, prezentacja ośrodków
Szkoły w województwie na konferencji 26.09.2011

województwo lubuskie
Jolanta Radczyc
Aldona Ahmed
Mahmod
Zofia Rubini

4 grupy: 63 osoby
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Grupy dla rodziców
i wychowawców

Edukator

Grupy dla profesjonalistów

Superwizja dla realizatorów
Grupy wsparcia
dla absolwentów

Promocja

1. Podczas szkoleń dla nauczycieli w ODN,
szkoleń w radach pedagogicznych .
2. Podczas spotkań z rodzicami w szkołach.
3. Artykuły w lokalnej prasie oraz udzielanie wywiadów prasowych, radiowych, te2 spotkania realizatorów w ralewizyjnych (lokalne media).
mach grupy wsparcia – 12 osób 4. Prowadzenie lokalnej zakładki Szkoły na
www.odn.zgora.pl
5. Zainicjowanie w lubuskiem Ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska rozmawia z
dziećmi”
6. Opracowanie i wydanie mini- plakatu i
ulotki promującej Szkołę.

Jolanta Radczyc

Inni realizatorzy

28 grup: 302 osoby

Grupy wsparcia dla absolwentów – rodziców 3 spotkania

Razem
lubuskie

28 grup: 302 osoby
w tym programem
objęto:
10 szkół
272 rodziców
30 nauczycieli

Superwizja dla realizatorów:
2 spotkania x 4 godzin, 12 osób
Grupy wsparcia dla absolwentów: 3 spotkania x 3 godziny,
17 osób

4 grupy: 63 osoby

Inne
Konferencje, seminaria

25.03.2011 Wojewódzka
konferencja „W trosce
o dziecko” – promująca
Szkołę – 107 osób

województwo łódzkie

Grażyna Kujawiak
Agnieszka
1 grupa: 11 osób
Majewicz
Anna Wojtczak
Bożena Wolska

Inni realizatorzy

Superwizja dla realizatorów:
14 spotkań, 14 osób

• Wykład dla rodziców dzieci szkoły podstawowej (klasy 0- III) w Koluszkach nt.
umiejętności wychowawczych - ok. 120
rodziców i15 nauczycieli
• Informacja w programie radiowym
• Informacje o programie na stronach
internetowych placówek

Seminarium dla realizatorów - Wojewódzki Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli
w Łodzi – 30 osób

27 grup: 297 osób
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Edukator

Razem
łódzkie

Grupy dla rodziców
i wychowawców

Grupy dla profesjonalistów

28 grup: 308 osób
w tym programem
objęto:
15 szkół, przedszkoli
271 rodziców,
37 nauczycieli

Superwizja dla realizatorów
Grupy wsparcia
dla absolwentów

Promocja

Inne
Konferencje, seminaria

Superwizja dla realizatorów:
14 spotkań, 14 osób

województwo małopolskie

Jolanta
Basistowa

cz.1:
15 grup 180 osób
cz.3:
1 grupa 16 osób

2 grupy SR I: 24
osoby;
1 grupa SR II: 12
osób

Halina
Czerwińska

6 grup: 72 osoby

2 grupy: 31 osoby

Współpraca z Haliną Czerwińską w ramach realizoRealizatorzy: 1 spotkanie,
Prelekcje: spotkanie nauczycieli – metody- wanego przez nią projektu
12 osób.
ków z Krakowa i okolic, Gimnazjum Brzeź- FIO; realizacja programu
Absolwenci: 5 spotkań, 60 osób nica, Instytut JP II, szkoła Montessori
Trzeźwy Ojciec (opartego o
SR I) w Areszcie Śledczym
(2x8spotkańx8uczestników)
1.60 plakatów rozwieszonych w szkołach 1.Konferencja małopolska
z ogłoszeniem o warsztatach I,II i III
dla nauczycieli, dyrektoczęści Szkoły dla Rodziców i
rów, pracowników socjalWychowawców
nych , psychologów, pe2.Prowadzenie Akademii Rodzica
dagogów na temat: „Wyzachęcającej do udziału w Szkole dla
chowanie poprzez dialog”
RiW.
270 uczestników
Superwizja dla realizatorów:
3. Pisanie artykułów z kolejnymi odcinkami
3 grupy superwizyjne 55 osób
Wakacyjnej Szkoły dla Rodziców i Wy2. Dwudniowe seminarium
z województwa małopolskiego,
chowawców na łamach gazety lokalnej
(16 godzin) 31 uczestni28 godz.
”Dobry Tygodnik Sądecki”
ków z województwa
4.Publikowanie artykułów o Szkole dla
3 grupy wsparcia dla absolwenRodziców na łamach lokalnych wiado3. Seminarium dla realizatotów 27 osób, 12 godz.
mości internetowych
rów (4 godziny) – wspar5. Audycje radiowe lokalne
cie w realizacji programu
6. Promocja programu Szkoła dla RodziSzkoła dla RiW.
ców i Wychowawców podczas szkoleniowych Rad Pedagogicznych oraz ze4. Współpraca w ramach
brań z rodzicami przy okazji wdrażania
projektu FIO z edukatoprogramu „Archipelag skarbów”
rami w województwie:
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Edukator

Grupy dla rodziców
i wychowawców

Grupy dla profesjonalistów

Superwizja dla realizatorów
Grupy wsparcia
dla absolwentów

Promocja

Halina
Czerwińska

•
•

Agnieszka
Skołyszewska

6 grup: 91 osób

1 grupa: 16 osób
(razem z Haliną
Czerwińską)

Grupy wsparcia dla absolwentów: 5 spotkań, 10 godzin,
8 osób

•

•
•

Razem
małopolskie

27 grup: 343 osób
w tym programem
objęto:
35 szkół
103 rodziców
44 nauczycieli

6 grup: 71 osób

Inne
Konferencje, seminaria

Jolantą Basistową (prowadzenie kursu dla realizatorów, część II ”Rodzeństwo bez rywalizacji”
i z Agnieszką Skołyszewską, część I „Szkoła dla
Rodziców i Wychowawców” (Tarnów, Krynica,
Nowy Sącz)
• XVIII konferencja miejska
1 artykuł w Gościu Niedzielnym o XX
w Tarnowie: „Profilaktyka
jubileuszowej edycji w SPPT
zachowań ryzykownych
wśród dzieci i młodzieży”:
Publikacja w zeszytach metodycznych
w tym prezentacja proMWSE w Tarnowie pod red Jana Krugramu Szkoła dla rodzikowskiego „Profilaktyka czy resocjaliza- ców - ok. 80 osób (maj
cja- między teorią a praktyką” - artykuł o 2011)
SPPT i realizacji Szkoły dla rodziców i
wychowawców w Tarnowie
• XIX konferencja Miejska
w Tarnowie „Przemoc róPublikacje na stronach internetowych
wieśnicza w szkole – skuwww.sppt.tarnow.pl i www.edunet tarteczna interwencja wynow pl oraz w lokalnych tarnowskich
chowawcza” prelekcja Domediach informacji o warsztatach.
świadczenie granic szansą na rozwój - 80 osób
(październik 2011)
Ulotki informacyjne kierowane do szkół
i placówek
• Seminarium dla realizatorów W Nowym Sączu Informacje podczas rad pedagogiczwspółprowadzenie
nych i spotkań roboczych z radami roz Haliną Czerwińską dziców na poziomie miasta
około 20 osób

Realizatorzy: 5 spotkań,
67 osób.
Absolwenci: 13 spotkań,
95 osób
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Edukator

Grupy dla rodziców
i wychowawców

Grupy dla profesjonalistów

Superwizja dla realizatorów
Grupy wsparcia
dla absolwentów

Promocja

Inne
Konferencje, seminaria

województwo mazowieckie

Joanna Sakowska

Maria Talar

1. Opracowanie – Skryptu dla realizatorów 1. E-Poradnik dla rodziców
warsztatów. Szkoła dla Rodziców
– Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców cz. 3.
i Wychowawców cz. 1,
2. Opracowanie - Zeszytu metodycznego nr
publikacja na stronach
11. Szkoła dla Rodziców
www.ore.edu.pl
i Wychowawców cz. 3. Niezbędnik dla
- we współpracy z Martą
uczestników warsztatów.
Witkowską
3. Wystąpienie na Konferencji w Olsztynie - 2. Seminarium dla edukato3.06.2011
rów -Specyficzne problemy okresu dorastania
1. Wznowienie wydania skryptu Joanny
nastolatków. Wychowa1). 4 superwizje dla realizatoSakowskiej – Szkoła dla Rodziców Wynie i profilaktyka. Cz. Irów –
chowawców cz. 1
30 osób w dniach 164 spotkania, 8 godzin –
2. Prowadzenie stron Internetowych
18.05.2011
8 osób
www.ore.edu.pl
3. Seminarium dla edukato3. Prowadzenia bazy osób rekomendowarów -Specyficzne proOrganizacja 15 grup 2). 3 superwizje dla absolwennych przez ORE
blemy okresu dorastania
szkoleniowych
tów –
4. Ogólnopolskie sprawozdane roczne
nastolatków. Wychowa6 spotkań, 24 godziny –
z realizacji Programu
nie i profilaktyka. Cz. II46 osób
50 osób w dniach 75. Sprawozdania z realizacji Programu
9.09.2011 – we współSzkoła dla Rodziców i Wychowawców
3). Konsultacje telefoniczne i epracy z Martą Witkoww
krajowych
i
narodowych
programach
mailowe – ok. 650 rocznie
ską
profilaktyki
Cz.1
8 grup: 23 osoby
Cz.2
2 grupa: 29 osób
Cz.3
5 grup: 56 osób

Cz.1
4 grupy: 48 osób

Anna Borkowska

Cz.1
2 grupy: 23 osoby

Dorota Macander

Cz.1
1 grupa: 15 osób
1 grupa: 18 osób

Marta Szmurło

we współpracy
z Joanną Korczakowską

6

Edukator

Grupy dla rodziców
i wychowawców

Grupy dla profesjonalistów

Superwizja dla realizatorów
Grupy wsparcia
dla absolwentów

Promocja

Inne
Konferencje, seminaria

1 grupa: raz w miesiącu: 7 osób

Lidia Arm

Marta Szmurło
Lidia Arm

3 grupy: 32 osoby

Inga Grzebieliszewska

we współpracy z Michałem Perzem Cz.1
6 grup: 63 osoby

1.Opracowanie wizytówek „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”.
2. Rozprowadzanie wizytówek i innych
materiałów informacyjnych wśród rodziców i nauczycieli w Poradni i placówkach
oświatowych.
3.Prezentowanie Programu podczas spotkań z rodzicami w placówkach oświatowych.
4. Zamieszczanie informacji na stronie
internetowej Poradni.
5. Ujęcie „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” w Powiatowym Programie
Ochrony Zdrowia Psychicznego.
6. Włączenie Programu do projektu unijnego „Szansa” dla rodzin, podopiecznych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wyszkowie.
7. Przekazywanie informacji o programie
podczas Konferencji o tematyce profilaktycznej: „Rola dyrektora placówki oświatowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecka i nowe zagrożenia”
w Wyszkowie.
we współpracy
z Michałem Perzem
Cz.1
2 grup2: 19 osób

5 grup dla absolwentów –
21 osób

Rozsyłanie informacji o Szkole do okolicznych gmin, szkół, przedszkoli, ośrodków
pomocy, sądów
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Edukator

Grupy dla rodziców
i wychowawców

Grupy dla profesjonalistów

Inni realizatorzy
Cz. 1
9 grup: 90 osób
Cz. 2
2 grupy: 22 osoby
Cz. 3
1 grupa: 11 osób

Superwizja dla realizatorów
Grupy wsparcia
dla absolwentów

Promocja

2 grupy – 30 godz.

Konferencja w Lublinie
26.09.2011

Ewa Krupińska

Razem
mazowieckie

Inne
Konferencje, seminaria

17 grup: 188 osób
w tym programem
objęto:
3 szkoły,
99 rodziców,
11 nauczycieli

19 grup: 365 osoby

1). 10 superwizje dla realizatorów – 9 spotkań, 8 godzin –
36 osób
2). 5 superwizje dla absolwentów – 6 spotkań, 24 godziny
– 76 osób
3). Konsultacje telefoniczne i emailowe – ok. 650 rocznie

województwo opolskie

Krystyna
Machulak

1 grupa

Inni realizatorzy

15 grup: 157 osoby

Razem opolskie

16 grup: 164 osoby

4 spotkania

2 szkolenia dla rad pedagogicznych,
1 szkolenie dla rodziców PG w Gogolinie
promujące „Szkołę dla Rodziców w Wychowawców”

Krótkie formy
2 spotkania dla wychowawców – 14 osób

Promocja programu w szkołach i poradniach – 8 spotkań dla rodziców i nauczycieli 167
Grupy wsparcia dla
absolwentów: 4 spotkania
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Edukator

Grupy dla rodziców
i wychowawców

Grupy dla profesjonalistów

Superwizja dla realizatorów
Grupy wsparcia
dla absolwentów

Promocja

Inne
Konferencje, seminaria

województwo podkarpackie
1. Prezentacja programu na konferencji
“System wsparcia dziecka i rodziny”
zorganizowanej w ROPS w Rzeszowie
(18.04.2011, Iwona Masłowska).
2. Gazetki na terenie poradni.
3. Audycje radiowe w radiu HOT i radiu
Rzeszów.
4. Artykuły w prasie regionalnej.
Iwona Masłowska 1 grupa, 18 osób

Grupy wsparcia dla absolwentów: 1 spotkanie, 14 osób

5. Ulotki informacyjne do szkół i placówek
oświatowych w Przemyślu, informacja
na stronie poradni:
www.pppprzemysl.neostrada.pl
6. Informacje do Urzędu Miejskiego do
Wydziału Edukacji i Wydziału Spraw
Społecznych.
7. Udział w programach profilaktycznych
związanych z zapobieganiem przestępczości i wykluczeniu społecznemu.

Inni realizatorzy

15 grup: 193 osoby

Razem
podkarpackie

16 grup: 211 osób
w tym programem
objęto:
1 szkołę
107 rodziców (w tym 48
rodziców zastępczych
i adopcyjnych),
64 nauczycieli

Grupy wsparcia dla absolwentów: 1 spotkanie, 14 osób
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Edukator

Grupy dla rodziców
i wychowawców

Grupy dla profesjonalistów

Superwizja dla realizatorów
Grupy wsparcia
dla absolwentów

Promocja

Inne
Konferencje, seminaria

województwo podlaskie
Superwizja 2 spotkania
z realizatorami po trzy godziny
– 4 osoby

3 grupy: 25 osób
Elżbieta
Szarkowska

Udział w jednej audycji Radia Białystok

we współpracy z:
Moniką Winiarską
Teresą Galewską
Ireną Szarkowską
3 grupy: 43 osoby

Bożena
Perkowska

2 grupy: 24 osoby

Grażyna
Łaniewska

2 grupy: 26 osób

Teresa ŻylińskaFirlej

we współpracy
z Małgorzatą Osowską
1 grupa: 7 osób

Inni realizatorzy

32 grupy:
372 osób

1 grupa: 14 osób

1. Udział w 5 audycjach Radia Białystok
z cyklu „ W domu najlepiej” dotyczących
Superwizja dla realizatorów
znaczenia dialogu w wychowaniu i u1 spotkanie, 3 godziny, 4 osoby
macnianiu relacji w rodzinie.
w Gdańsku
Grupy wsparcia dla absolwen2. Promocja Szkoły i idei dialogu podczas
tów: 6 spotkań, po 2 godziny
realizacji otwartych spotkań z cyklu
każde – osób 10
„Rozmowy niekontrolowane przy Czerwonym Fortepianie”

1). DNI BLISKOŚCI
10-16.10.2011
Spotkanie dla młodych
mam „ Jak mówić, jak
słuchać” – 12 uczestniczek
2). 6 spotkań (średnio raz
w miesiącu) dla rodziców, w tym absolwentów
Szkoły, z cyklu „Rozmowy niekontrolowane przy
Czerwonym Fortepianie”.
W debatach na tematy
wychowawcze średnio,
w każdym spotkaniu
uczestniczyło 10 osób.
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Grupy dla rodziców
i wychowawców

Edukator

43 grupy:
497 osób
w tym programem
objęto:
Razem podlaskie:
249 rodziców, 7 babć
84 nauczycieli
20 więźniowie i sprawcy
przemocy

Grupy dla profesjonalistów

1 grupa: 14 osób

Superwizja dla realizatorów
Grupy wsparcia
dla absolwentów

Promocja

Inne
Konferencje, seminaria

Superwizja dla realizatorów:
3 spotkania, 9 godzin, 8 osób
Grupy wsparcia
dla absolwentów:
6 spotkań, 12 godzin, 10 osób

województwo pomorskie

Zofia Śpiewak

2 grupy: 25 osób

Razem
pomorskie:

4 grupy: 60 osób

województwo śląskie

Katarzyna
Zawadzka

2 grupy: 21 osób

8 grup 89 osób
czI, cz.II, cz.III

Anna Zajic

Inni realizatorzy

Promocja programu w Ośrodku Interwencji
Kryzysowej w Rudzie Śląskiej pod nazwą
„Rodzinna Skrzynia Skarbów”, 2 spotkania,
10 osób (rodzice)
Informacja o programie na stronie PSPiP
MACIERZ www.macierz.pl.
Opracowanie plakatów, ulotek, udostępnienie realizatorom z województwa.
Nagranie w regionalnej telewizji ORION
14.11.2011

3 grupy, 30 osób
Cz. I, II

48 grup: 488 osób

Grupy wsparcia
dla absolwentów:
8 grup/ 28 spotkań/ 65 osób

Informacja o programie na stronie poradni.
Ulotki w poradni na temat programu.
Prelekcje dla rodziców.
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Edukator

Razem śląskie

Grupy dla rodziców
i wychowawców
50 grup: 509 osób
w tym programem
objęto:
461 rodziców
48 nauczycieli

Grupy dla profesjonalistów

11 grup 119 osób

Superwizja dla realizatorów
Grupy wsparcia
dla absolwentów

Promocja

Inne
Konferencje, seminaria

Grupy wsparcia
dla absolwentów:
8 grup/ 28 spotkań/ 65 osób

województwo świętokrzyskie

Krystyna
Przybyłowicz

1 grupa: 14 osób

Anna Michalska,
Krystyna
Przybyłowicz

1 grupa: 12 osób

Inni realizatorzy

2 grupy: 21 osób

Razem
świętokrzyskie

4 grupy: 47 osób
w tym programem
objęto:
1 szkołę
12 rodziców
35 nauczycieli

- promocja programu podczas spotkań
z radami pedagogicznymi w szkołach i
przedszkolach, z rodzicami na zebraniach
klasowych i w kontaktach indywidualnych,
- w przygotowaniu cykl artykułów w prasie
lokalnej,
- promocja na spotkaniu młodzieży i naSuperwizja dla realizatorów:
uczycieli ze wszystkich szkół miejskich na
2 spotkania, 4 godziny, 1 osoba
„ Piecowisku”,
+ ewaluacja zewnętrzna
- zamieszczenie propozycji w informatorze
PPP dotyczącym szkoleń
- informacja o szkole na stronach internetowych PPP w województwie
-reklama w czasie konferencji „Zachowania
ryzykowne wśród młodzieży- zapobieganie” 14.11.2011r. Starachowice

Superwizja dla realizatorów:
2 spotkania, 4 godziny, 1 osoba
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Edukator

Grupy dla rodziców
i wychowawców

Grupy dla profesjonalistów

Superwizja dla realizatorów
Grupy wsparcia
dla absolwentów

Promocja

Inne
Konferencje, seminaria

województwo warmińsko-mazurskie

cz. 1:
1 grupa 10 osób

Grażyna Nowicka

Grupa wsparcia
dla absolwentów:
10 spotkań po 3 godz., 8 osób
Superwizja dla realizatorów:
5 spotkań po 2 godziny –
3 osoby

Promowane programu w ramach:
1. Rad pedagogicznych w szkołach podstawowych i gimnazjach.
2. Wolontariuszy działających w Stowarzyszeniu Jestem Pomagam Wspieram.
3. Nauczycieli, pedagogów i psychologów
z Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pedagogów.
4. Rodziców dzieci będących pod opieką
Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży
w Olsztynie.

1. Promowanie programu w ramach szkoleń realizowanych przez Ośrodek Konsultacyjno-Edukacyjny i Wsparcia Rodziny w Olsztynie dla Rad Pedagogicznych
Elżbieta Smolińska

2 grupy 20 osób

cz. 1:
1 grupa 14 osób

2. W lokalnych mediach na okoliczność
przekazywania informacji z zakresu wychowania: Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska
3. Telewizja Olsztyn
4. W ramach organizacji kolejnych Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Współpraca z Klubem
Integracji Społecznej
w Olsztynie – cykliczne
spotkania
z absolwentami „Szkoły…”

1. Konferencja Olsztyn
03.06.2011 r. inaugurująca Akcję Cała Polska
Rozmawia z Dziećmi na
temat: Nie mów do
dziecka, lecz z nim
rozmawiaj
2. Konferencja Olsztyn
07.12.2011 r. Jak chronić dzieci i młodzież
przed zagrożeniami
okresu dorastania, jak
pomóc dzieciom krzywdzonym (procedury, interwencja, profilaktyka)?
– wykład: Trudności
okresu dorastania – depresja dzieci i młodzieży
(przedstawienie programów Nastolatek, Golden
Five)
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Edukator

Razem
warmińskomazurskie

Grupy dla rodziców
i wychowawców
2 grupy: 20 osób
w tym programem
objęto:
20 rodziców

Grupy dla profesjonalistów

2 grupy: 24 osoby

Superwizja dla realizatorów
Grupy wsparcia
dla absolwentów
Grupa wsparcia
dla absolwentów:
10 spotkań po 3 godz., 8 osób
Superwizja dla realizatorów:
5 spotkań po 2 godziny –
3 osoby

Inne
Konferencje, seminaria

Promocja

województwo wielkopolskie
•

Anetta Pęczak

1 grupa

Anetta Pęczak
Małgorzata Zięcik

Małgorzata Zięcik

kontakty nieformalne
z wyszkolonymi realizatorami

• Promocja programu wśród nauczycieli i
innych grup szkoleniowych w CS Wiedza w Koninie
• Promocja programu wśród studentów
Wyższej Szkoły PedagogicznoTechnicznej w Koninie,
• Promocja w szkołach powiatu – wśród
rodziców (np. krótkie prelekcje dotyczące programu podczas wywiadówek)
i nauczycieli
• Promocja na spotkaniach z przedstawicielami samorządu lokalnego w celu
propagowania programu oraz pozyskiwania funduszy na jego realizację
• Prezentacja fragmentów warsztatów
na spotkaniach z nauczycielami

•

•

Seminarium dla realizatorów – pogłębienie
umiejętności
Pozyskanie funduszy
na realizację programu
dla jednej grupy rodziców (bezpłatny udział
rodziców w programie)
Współpraca z MOPS
w Turku oraz z członkami Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Turku - realizacja
programu na terenie
miasta (szkolenie pracowników socjalnych,
pedagogów szkolnych,
specjalistów pracujących z rodzinami)

1 grupa: 15 osób

2 grupy

1 grupa: 8 osób

• na 15 spotkaniach psychoedukacyjnych
1 superwizja dla realizatorów:
w przedszkolach przedstawienie pro3 godz. 5 osób
gramu i pozostawienie ulotek
1 grupa wsparcia dla absolwen- • informacja (na stałe) o warsztatach w:
tów: 3 godz. 6 osób
Gabinetach specjalistycznych „Integracja” i na stronie internetowej gabinetów
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Edukator

Grupy dla rodziców
i wychowawców

Małgorzata Zięcik

we współpracy
z M. Raubo
1 grupa

Inni realizatorzy

7 grup

Razem
wielkopolskie

10 grup: 83 osoby
w tym programem objęto
65 rodziców
18 nauczycieli

Grupy dla profesjonalistów

Superwizja dla realizatorów
Grupy wsparcia
dla absolwentów

Promocja

Inne
Konferencje, seminaria

w Poznaniu oraz w Ośrodku Profilaktyki
„Szpak” w Poznaniu i w placówkach objętych udzielaniem pomocy przez ośrodek (kilkanaście szkół i przedszkoli)
• promocja w trakcie indywidualnych konsultacji wychowawczych z rodzicami

3 grupy: 23 osoby

1 superwizja dla realizatorów:
3 godz. 5 osób
1 grupa wsparcia
dla absolwentów: 3 godz.
6 osób + kontakty nieformalne

województwo zachodniopomorskie

Elżbieta
Pokidańska

Elżbieta
Mikołajczyk

Krystyna
Kondarewicz
Elżbieta Tylewska

2 spotkania superwizyjne
z absolwentami

2 grupy: 24 osoby

Prezentacja programu w 7 szkołach dla
216 osób
1. Spotkania w tzw. „Dni otwarte w szkołach”
2. Informacja w biuletynie gminnym
3. Przedstawienie programu na posiedzeniu Komisji Oświaty

6 grup: 87 osób

1 grupa, 15 osób

Superwizja dla realizatorów
Programu gminy Przybiernów,
w zajęciach uczestniczyło
11 osób.

Nawiązanie współpracy
z Centrum Psychologiczno
– Pedagogicznym oraz
Fundacją Razem Bezpieczniej w Szczecinie
w celu pozyskania wsparcia w realizacji szkoleń dla
realizatorów i organizacji
superwizji.
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Edukator

Grupy dla rodziców
i wychowawców

Grupy dla profesjonalistów

Krystyna
Kondarewicz

Superwizja dla realizatorów
Grupy wsparcia
dla absolwentów

Promocja

Inne
Konferencje, seminaria
Organizacja seminarium,
które odbyło się
30.03.2011 r. w PP-P
"Akademos" w Szczecinie,
ul. Chopina 22 .
Celem spotkania było przekazanie i wymiana informacji nt dokonań Programu
w rejonie naszego działania, o zamierzeniach
Ośrodka Rozwoju Edukacji
w Warszawie odnośnie
"Szkoły...", planowanych
szkoleniach dla realizatorów itd., w części warsztatowej pracowaliśmy nad
podnoszeniem kompetencji
wychowawczych w pracy
z nastolatkiem.

Superwizje indywidualne dla
5 realizatorów

Elżbieta Tylewska

1. Polskie Radio Szczecin
(reportaż o działalności Szkoły dla Rodziców, rozmowa z realizatorami i wywiady z uczestnikami)
Inni realizatorzy

14 grup: 201 osób

3 Grupy wsparcia dla absolwen2. TVP Szczecin
tów: 30 spotkań/60 godzin,
(rozmowa z realizatorami)
28 osób
3. 19 spotkań z rodzicami w szkołach
i przedszkolu
4. Plakaty o programie

Razem
zachodniopomorskie:

22 grupy: 312 osób
w tym programem
objęto:
1 grupa,15 osób
32 szkoły, 1 przedszkole
260 rodziców
52 nauczycieli

Superwizja dla realizatorów:
8 spotkań/20 godzin, osób 33
3 Grupy wsparcia dla absolwentów: 30 spotkań/60 godzin,
28 osób
oraz indywidualne superwizje,
rozmowy, spotkania
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Edukator

Grupy dla rodziców
i wychowawców

Grupy dla profesjonalistów

Superwizja dla realizatorów
Grupy wsparcia
dla absolwentów

Promocja

Inne
Konferencje, seminaria

Litwa
Lucyna
NarkiewiczSkórko

Razem Litwa

Razem Polska

Razem 2011

wraz z innymi
realizatorami
26 grup: 298 osób
26 grup: 298 osób
w tym programem objęto:
10 szkół
251 rodziców,
47 nauczycieli
334 grup: 3 821 osób
w tym programem objęto:
189 szkół
2602 rodziców
557 nauczycieli
360 grup: 4 119 osób
w tym programem objęto:
199 szkół
2853 rodziców
619 nauczycieli

1 grupa: 15. osób

1). 7 artykułów w lokalnej prasie
2). 1 relacja w programie TV
3). Prezentacja programu w 5 szkołach

Program zaprezentowano
na 4 konferencjach, w tym
jednej międzynarodowej

Opracowano ulotki i plakaty – 11 edukatorów
Prezentowano na:
1) 13 konferencjach regionalnych
oraz jednej międzynarodowej
2) 37 radach pedagogicznych
3) 57 spotkaniach z rodzicami
4) 36 krotne w lokalnej prasie, radiu, TV
5) 12 publikacji o programie na stronach
www

Zorganizowano:
1. 8 konferencji regionalnych
2. 9 seminariów dla realizatorów

1 grupa: 15 osób

52 grup: 784 osób

53 grup: 799 osób

Superwizje dla realizatorów:
54 grupy: 214 osób
Grupy wsparcia dla absolwentów:
85 grup: 368 osób

Superwizje dla realizatorów:
54 grupy: 214 osób
Grupy wsparcia dla absolwentów:
85 grup: 368 osób

Opracowanie: Maria Talar
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